
 
 

  

  
 

 

2009 සිට 2013 දක්වා වූ කාලය තුළ ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදසේ ලාභය රු.බිලියන 558 ඉක්මවයි 

 

සකොට ් සවසළඳස ොළ ආසයෝජනය කිරීසමන් ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදේ රුපියේ බිලියන ගණනක  ාඩු 

ලබන බවට  මහර මාධය වාර්තා මගින් උලුප් ා දක්වා ඇති කරුණු සනොමඟ යවන සුළු හා  ාවදය බව 

ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල (ස ේ.අ.අ.) ප්රකාශ කර සිටී.   මහර මාධය මගින් හා සේශ ාලඥයින් විසින් 

වාර්තා කරනු ලබන එවැනි  ාඩු උ ලබ්ධි වූ  ාඩු සනොවන අතර, ඒවා සකොට ්වල සවසළඳස ොළ මිසලහි 

ඇතිවන සවන ්වීම් ගැළපීසමන් සිදුවන උ ලබ්ධි සනොවූ  ාඩුය. එම නි ා, සමම උ ලබ්ධි සනොවූ  ාඩු/ලාභ 

 ාමාජිකයින් අතසර් සබදා සදනු ලබන ප්රතිලාභ අඩුවීම සහෝ වැඩිවීම සකසර් බල ෑමක් ඇති සනොසේ.  සියලු 

සකොට ් මිල දර්ශකසේ සමසතක් ඉහළම අගය වාර්තා කළ 2011 ස බරවාරි 14 දින තිබූ උ ලබ්ධි සනොවූ 

ලාභය වූ රු. බිලියන 20.7 සිට 2013 අව ානසේ දී වාර්තා වූ උ ලබ්ධි වන අලාභය වූ  රු. බිලියන 9.0 ක් 

දක්වා, සවන ් වීසමන්  ැහැදිලි වන්සන් සමම උ ලබ්ධි සනොවූ අලාභ දැඩි සල  උච්චාවචනයන්ට භාජනය 

වන බවයි.  එවැනි උ ලබ්ධි සනොවූ අලාභ 2014 අසප්රේේ 21 දින වන විට රු. බිලියන 4.4 ක් දක්වා සහෝ 

සියයට 51 කින්  හත වැටී ඇති අතර, අදාළ කාලය තුළ සියලු සකොට ් මිල දර්ශකය ඉහළ සගො  ්ඇත්සත් 

සියයට 4.46 කින්  මණි.  සමයින්  නාථ වන්සන් ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදසේ සකොට ් ආසයෝජන කළඹ 

විචක්ෂණශීලී කළමනාකරණය කර ඇති සහයින් එම ආසයෝජන කළඹ සවසළඳස ොළ උ නතීන් අභිබවා 

යන  ාර්ථකත්වයක් ස න්වා ඇති බවයි. 

 

ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල   

2014 අසප්රේේ 23 වැනි දින 



ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදසලහි විචක්ෂණශීලී ආසයෝජනයන් හා මනා කළමනාකරණසයහි ප්රතිලලයක් 

වශසයන් අරමුදල ඉ ැයූ ලාභය 2009 දී සියයට 13.75 ක් ද, 2010 දී සියයට 12.5 ක් ද, 2011 දී සියයට 11.5 

ක් ද, 2012 දී සියයට 11.5 ක් ද  හ 2013 දී සියයට 11.0 ක් ද වශසයන් ආකර්ශනීය ප්රතිලාභ අනු ාත 

 ාමාජිකයින්ට සගවීමට හැකිවී ඇති බව ද ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල දන්වා සිටී.  අදාළ කාලවකවානු තුළ 

දී මූලය සවසළඳස ොසළහි  ාමානය තැන් තු  ඳහා සගවනු ලැබූ ස ොලී අනු ාතයන්ට වඩා එම ප්රතිලාභ 

අනු ාතයන් ඉහළ මට්ටමක  ැවැතිනි.   ංඛ්යාත්මකව සගන බලන විට, 2009, 2010, 2011, 2012  හ 

2013 යන ව ර වලදී පිළිසවලින් රු. බිලියන 101.7 ක් ද, රු. බිලියන 111.5 ක් ද, රු. බිලියන 107.5 ක් ද,  

රු. බිලියන 111.8 ක් ද  හ රු. බිලියන 125.6 ක් වශසයන් එහි  ාමාජිකයන් සවනුසවන් අරමුදල ලාභ 

උ යා ඇත.   

 

ස ේ.අ.අ. එහි අරමුදේ වලින් සියයට 92 ක් රජසේ සුරැකුම්වල ද, සියයට 6 ක්   මණ සකොට  ්

සවසළඳස ොසළහි ද ආසයෝජනය කර ඇත.  ඉතිරි සියයට 2 ක ප්රමාණය  මාගම් ණයකර  හ සකටිකාලීන 

රජසේ සුරැකුම් ත්වල ආසයෝජනය කර තිසබ්.  සකොට ් සවසළඳස ොළ ආසයෝජනයන් කර ඇත්සත් 

දිගුකාලසේ දී ලාභ ඉ යීසමන් අරමුදසේ ප්රාග්ධන  දනම වර්ධනය කර ගැනීසම් දිගුකාලීන දැක්මකින් 

යුතුවයි.   

 

 මාගම් සකොට ් වල නන ර්ගික වටිනාකම  හ ඒවාසේ දිගුකාලීන දැක්ම, මැදිකාලසේ සිට දිගුකාලය තුළ 

සකොට ් වටිනාකසම් සිදුවිය හැකි ඉහළ යාම,  මාගම්  ාලන වුහයන්  හ අනාගත  ැලසුම්, එවැනි 

 මාගම්වල තිසබන සකොට ්  ංඛ්යාව, අදාළ කර්මාන්තසේ ශකයතාවය  හ වර්ධන විභවතාවය  හ නැඟී 

එන ආර්ථික කටයුතු තුළින් එම  මාගම සකසර් ඇති විය හැකි බල ෑම යනාදිය සමම ක්රියාවලිසේ දී, 

ස ේ.අ.අ.  ලකා බලයි.  තවද, සලෝකසේ සබොසහෝ දිගුකාලීන අරමුදේ විසින් අනුගමනය කරනු ලබන්නාක් 

සමන් ස ේ.අ.අරමුදල ද එහි සකොට ් ආසයෝජන කළඹ  වත්වා සගන යනු ලබන්සන් විවිධාංගීකරණය වූ 

ආසයෝජන කළඹක් සලසිනි.  සකොට ් ආසයෝජනයන් ගත්විට, ආසයෝජන කළසේ ඇති විවිධ  මාගම්වල 

කාර්ය ාධනය  හ  මාගම් සකොට ්වල සවසළඳස ොළ අගයන් එක් එක් කාලවලදී ජාතයන්තර, ආර්ථික, 

සේශ ාලන, මූලය  හ කර්මාන්තයට ආසේනික  හ  මාගමට ආසේනික  ාධක මත රඳා  වතින බව 

 ැලකිය යුතු සේ.  එම  සුබිම අනුව,  මාගම් සමන්ම  මාගම් සකොට ් සවසළඳස ොළ ද ඒකාකාරීව 

වර්ධනය සනොවන්නාක් සමන්ම සකොට ්වල සවසළඳස ොළ මිල ගණන් ද සියලුම කාලවලදී අඛ්ණ්ඩව ඉහළ 

නැගීමක් සිදු සනොසේ. 



 

මෑත කාලසේ දී, සකොළඹ සකොට ් හුවමාරුව  සුගාමී තත්ත්වයන්ට මුහුණ  ා තිබුණු නි ා,  මාගම් සකොට  ්

වලින් වැඩි ප්රමාණයක මිල ගණන් ඊට ස ර  ැවැති මිල ගණන්වලට වඩා අඩු වී ඇත. සමය අ ාමානය 

සිදුවීමක් සනොවන අතර, ආර්ථික  සුබෑම තුළ සලෝකසේ සබොසහෝ සකොට ් සවසළඳස ොළවල ද මන්දගාමී 

වර්ධනයන්ට මුහුණ  ා ඇත.   

 

එවැනි  තත්ත්වයකදී, සවසළඳස ොළ මිල ගණන්වලට ගැළපීසම් දී  මහර සකොට ් වලින් උ ලබ්ධි සනොවූ 

අලාභ ඇති වීම  ්වභාවික වන මුත්, එම අලාභයන් උ ලබ්ධි වූ අලාභයන් වන්සන් එවැනි සකොට ් විකුණන 

ලේසේනම්  මණි.  ඒ අනුව, ස ේ.අ. අරමුදලට එවැනි උ ලබ්ධි වූ අලාභ ඇති වී සනොමැති අතර, ඒ සකස ේ 

සවතත්, දිගුකාලසේ දී අරමුදසේ ඇති සබොසහෝ සකොට ්වල අගයන් ඉහළ යාම අසප්ක්ෂා සකසර්.   

 

එම නි ා,  ාවදය  හ සනොමඟ යවන සුළු විසේචනයන්  හිත මාධය වාර්තා මගින්  මහර පුේගලයන් විසින් 

මහජනතාව  හ  ාමාජිකයන් සනොමඟ යැවීමට ගන්නා උත් ාහයන් පිළිබඳව ස ේවක අර්ථ ාධක අරමුදල 

කණගාටුව ප්රකාශ කරයි. 

 

 


